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Wat is dit?

Hoe werkt het?

Iedereen heeft recht op vakantie en verdient het om er

Je kan zomaar een kantoor van Rap op Stap binnenstap-

even tussen uit te kunnen en zijn zorgen te vergeten.

pen.

Maar niet iedereen heeft hiervoor het budget. Rap

Een medewerker kijkt samen met jou wat mogelijk is en

op stap is een soort reisbureau voor mensen met een

regelt de boeking en alles wat er bij komt kijken. Enkele

kleine portemonnee. Ben je nog op zoek naar een

dagen later kan je je reservatiebewijsje ophalen en kan de

goedkope vakantie? Wil je er eens een dagje tussenuit?

pret kan beginnen.

Of heb je wel eens zin in een sportactiviteit of wat cul-

Een Rap op Stap kantoor in de buurt?

tuur? Je kan bij Rap op Stap terecht voor vrijetijdsadvies en allerlei voordelen.

In Genk kan je elke donderdag in een Rap Op Stap kan-

Voor wie is dit?

toor terecht. Er zijn twee kantoren, namelijk :

> Campus O3, Jaarbeurslaan 19 in Genk

Om bij een Rap op Stapkantoor een leuke daguitstap
of toffe vakantie te boeken, hoef je nergens aangeslo-

(tijdens de even weken)

> Ontmoetingshuis De Sfeer, Grotestraat 32 in Genk

ten te zijn. Voldoe je aan één van de voorwaarden

(tijdens de oneven weken)

hieronder dan kom je in aanmerking:

> mensen met leefloon
> verhoogde tegemoetkoming bij jouw ziekenfonds

Bel je liever even op voorhand? Dan kan je hen bereiken

Bijlagen : Bijkomende informatie

op het telefoonnummer 0479 18 90 69

rapopstaplimburg.be
Facebookpagina @rapopstap

(vroeger WIGW of OMNIO)

Vereiste documenten:

> werknemers in een beschutte of sociale werkplaats
> mensen in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling

* identiteitskaart
* en attest leefloon

Ben je niet zeker of je in aanmerking komt? Stap dan

* of klevertje ziekenfonds

snel binnen in een Rap op Stap kantoor in de buurt of

* of een loonbrief als je in een

surf naar de website www.vakantieparticipatie.be

beschutte werkplaats werkt
* of een verwijsbrief van het
OCMW
* of een verwijsbrief van jouw
schuldbemiddelaar

Meer info?
Lokaal Aanspreekpunt Kinderrechten

OCMW-sociale dienst

T 089/57 32 86 - G 0470/45 35 02

T 089/57 32 00

E cindy.serrani@ocmwgenk.be

E info@ocmwgenk.be

Aanvraagformulieren en bijkomende informatie:
te verkrijgen via de mutualiteiten
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